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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Ouderenquête
Afgelopen weken heeft u de gelegenheid gehad om de vragenlijst in te vullen voor de ouderenquête.
54 gezinnen hebben deze lijst ingevuld. Zij vertegenwoordigen 38% van de school. Hierdoor hebben
we een voldoende beeld van hoe er tegen school aan wordt gekeken.
In de bijlage ontvangt u de uitslag van deze enquête.
Binnen de MR is de enquête besproken en we zullen hem met het team nog evalueren.
We zullen natuurlijk kijken waar we winst kunnen halen, maar zijn ook erg blij met de positieve
feedback van u. Nogmaals bedankt voor het invullen van de enquête. Over 2 jaar zullen we weer een
enquête houden

Vakantierooster en margedagen 2020-2021

Hieronder ziet u het overzicht wanneer de vakanties in het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden.
Deze regeling is in overleg met de MR tot stand gekomen.
Vakantieregeling 2020-2021
Herfstvakantie 10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 t/m 03-01-20221
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Paasvakantie 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021

Meivakantie 01-05-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 16-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 10-07-2021 t/m 22-080-2021

Extra margedagen
Alle groepen
18 december2020 ’s middags vrij vanaf 12.30 uur
17 maart 2021 hele dag Comprix dag
Woensdag 16 juni 2021 Evaluatie en planningsdag
Laatste schooldag 9 juli 2021 ’s middags vanaf 12.30 uur
Extra margedagen groep 1 en 2
6 november 2020
29 januari 2021
26 maart 2021
11 juni 2021
Extra margedagen groep 3 en 4
6 november
29 januari
11 juni
Laatste schooldag
Vrijdag 3 juli gaan we het schooljaar feestelijk met elkaar afsluiten. We beginnen de dag, net als
anders, om half 9. Iedereen start in de eigen klas. De kinderen nemen hun eigen pauzehap mee,
aangezien ook wij niet trakteren. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en is het vakantie.
We gaan er een gezellig dag van maken.

Afscheid groep 8 en kinderen die van school gaan
Dit schooljaar zullen wij ook weer afscheid nemen van groep 8 en een aantal kinderen die van school
gaan. Op vrijdagochtend zullen wij jullie met de hele school gaan uitzwaaien. We hebben besloten
dat de ouders van deze kinderen die na de vakantie niet langer op school komen bij dit afscheid
aanwezig mogen zijn. Dit is tenslotte toch een bijzondere gebeurtenis.
Deze ouders blijven echter wel achter het hek en op anderhalve meter afstand van elkaar. We zullen
de kinderen van groep 8 en de kinderen die weggaan om 11.15 uitzwaaien vanaf het raam van groep
8. De kinderen van groep 8 mogen daarna ook naar hun ouders toegaan en mee naar huis. Dit doen

we om te voorkomen dat er teveel ouders tegelijk op school komen. De kinderen die niet in groep 8
zitten gaan nog even mee terug in de klas en zijn om 12 uur uit.
Om 11.30 gaan alle andere kinderen van groep 1 t/m 7 weer naar de klas toe en wordt er in de eigen
groep afgesloten.
MR
Tijdens de MR vergadering van afgelopen donderdag zijn de volgende onderwerpen aan bod
gekomen :
 Vakantieregeling en margedagen vaststelling
 Formatie stand van zaken
 Jaarplan 2020-2021 ( beleidsvoornemens komend schooljaar)
 Evaluatie jaarplan 2019-2020
 Ouderenquête en veiligheid beleving leerlingen groep 6 t/m 8
 Schoolgids 2020-2021
 GMR
 Afscheid Sientje

EXTERNEN
Vanuit de bibliotheek is er opnieuw de mogelijkheid om ook in de vakantie heerlijk te kunnen lezen.
Hoe meer er gelezen wordt hoe beter, dus laat deze kans niet liggen.

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis
app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook
spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb is voor
iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis
beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer
informatie vind je opwww.vakantiebieb.nl.
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